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ZAŁĄCZNIK 
 

WYNIKI GŁOSOWANIA 

Skróty i symbole 

+ przyjęto 

- odrzucono 

↓ bezprzedmiotowe 

w wycofano 

gi (..., ..., ...) głosowanie imienne (za, przeciw, wstrzymujący się) 

ge (..., ..., ...) głosowanie elektroniczne (za, przeciw, wstrzymujący się) 

gp głosowanie podzielone 

go głosowanie odrębne 

popr. poprawka 

pk poprawka kompromisowa 

oc odpowiednia część 

s poprawka skreślająca 

= poprawki identyczne 

ust. ustęp 

art. artykuł 

mot. motyw 

pr projekt rezolucji 

wpr wspólny projekt rezolucji 

taj głosowanie tajne 
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1. Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a 

Wyspami Cooka *** 

Zalecenie: João Ferreira (A8-0010/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Głosowanie: 

wyrażenie zgody 

gi + 578, 95, 16 

 

 

2. Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a 

Wyspami Cooka (rezolucja) 

Sprawozdanie: João Ferreira (A8-0015/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Po ust. 1 1 Verts/ALE  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 637, 34, 20 

 

 

3. Kontrola rejestru i skład grup ekspertów Komisji 

Sprawozdanie: Dennis de Jong (A8-0002/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 663, 16, 13 

 

 

4. Rola demaskatorów w ochronie interesów finansowych UE 

Sprawozdanie: Dennis de Jong (A8-0004/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 34 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 381, 294, 18 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 607, 16, 70 
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Wnioski o głosowanie podzielone 

Posłowie: 

ust. 34 

część pierwsza „zachęca Komisję do zbadania najlepszych praktyk w ramach programów ochrony 

demaskatorów, które są już wdrażane w innych państwach świata;” 

część druga „zwraca uwagę na fakt, że niektóre istniejące programy oferują demaskatorom 

nagrody finansowe (jak np. procent od zarządzonych sankcji); uważa, że choć 

wymaga to uważnego zarządzania w celu uniknięcia potencjalnych nadużyć, to takie 

nagrody mogłyby zapewniać istotne źródło dochodów osobom, które w wyniku 

swoich działań demaskatorskich straciły pracę;” 
 

 

5. Wykaz państw trzecich i organizacji, z którymi Europol zawiera porozumienia * 

Sprawozdanie: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0035/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 4 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 515, 123, 53 

Głosowanie: projekt Rady gi + 632, 10, 51 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

ECR: ust. 4 
 

 

6. Poddanie środkom kontroli nowej substancji psychoaktywnej 2-[[1-

(cykloheksylometylo)-1H-indolo-3- karbonylo]amino]-3,3-dimetylobutanianu 

metylu (MDMB-CHMICA) * 

Sprawozdanie: Lorenzo Fontana (A8-0024/2017) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 491, 16, 74 

 

 

7. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek 

EGF/2016/005 NL/Drenthe Overijssel Retail 

Sprawozdanie: Nedzhmi Ali (A8-0036/2017)  (wymagana większość kwalifikowana i 3/5 oddanych 

głosów) 

Przedmiot Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Jedno głosowanie gi + 616, 73, 6 

 



P8_PV(2017)02-14(VOT)_PL.docx 4 PE 600.406 

 

8. Przegląd Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju 

Sprawozdanie: Bogdan Brunon Wenta, Norbert Neuser (A8-0020/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 5 ust. pierwotny 

tekst 

 + z poprawką ustną 

Ust. 23 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

3 +  

Ust. 79 ust. pierwotny 

tekst 

 + z poprawką ustną 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 539, 71, 83 

 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 23 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „ich praw i” i „i edukacji wysokiej jakości w dziedzinie 

zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” 

część druga „ich praw i” 

część trzecia „i edukacji wysokiej jakości w dziedzinie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego” 
 

Różne 

Norbert Neuser zgłosił następujące poprawki ustne do ust. 5 i 79: 

ust. 5 

„apeluje, aby cele zrównoważonego rozwoju, program działań na rzecz zrównoważonego rozwoju do 

roku 2030 oraz wymiar gospodarczy, społeczny i środowiskowy zrównoważonego rozwoju przenikały 

w sposób przekrojowy wszystkie strategie polityczne UE, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, oraz 

aby stanowiły istotę konsensusu przy uznaniu istotnych wzajemnych połączeń między celami do 

osiągnięcia a zakładanymi poziomami; apeluje, aby walka z ubóstwem i w perspektywie 

długoterminowej wyeliminowanie go pozostało nadrzędnym i zasadniczym celem polityki rozwoju 

UE, skupiającym uwagę na najbardziej zmarginalizowanych grupach i kierującym się zasadą 

niezaniedbywania żadnego człowieka; podkreśla znaczenie zdefiniowania ubóstwa zgodnie z definicją 

zawartą w Konsensusie z 2005 r. i programie na rzecz zmian oraz w ramach Traktatu z Lizbony;” 

ust. 79 

„przypomina o podstawowych zasadach pomocy humanitarnej: człowieczeństwie, neutralności, 

niezależności i bezstronności; z zadowoleniem przyjmuje nieustępliwość Komisji w kwestii 

dotyczącej tego, aby nie łączyć Konsensusu europejskiego w sprawie rozwoju z Konsensusem 

europejskim w sprawie pomocy humanitarnej;” 
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9. Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji UE 

Sprawozdanie: Tibor Szanyi (A8-0001/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 3 ENF  -  

Ust. 11 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 559, 95, 31 

2/gi - 285, 374, 26 

Ust. 13 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 654, 20, 11 

2/gi + 432, 243, 15 

Ust. 15 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 21 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 655, 8, 28 

2/gi + 389, 272, 28 

Ust. 26 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 626, 36, 31 

2/gi + 399, 259, 30 

3/gi + 338, 274, 77 

Ust. 28 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 42 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 46 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

2/ge + 360, 305, 29 

Ust. 47 4 PPE gi + 432, 242, 15 

Ust. 50 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 56 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge - 328, 357, 7 

Ust. 59 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 418, 259, 8 

Ust. 62 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 63 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 501, 176, 11 

Ust. 66 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 70 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 73 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 350, 337, 5 

Ust. 121 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge + 344, 335, 10 
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 135 ust. pierwotny 

tekst 

go/ge + 406, 204, 81 

Ust. 142 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 146 ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 150 1 ENF  -  

ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 260, 397, 32 

3/ge + 404, 276, 2 

Ust. 158 ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Ust. 182 5 PPE ge + 347, 318, 26 

Motyw B 2 ENF  -  

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 467, 156, 68 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

S&D: ust. 11, 13, 21, 26, 47 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 50, 56, 59, 66, 146 

S&D: ust. 142, 158 

ALDE: ust. 42, 63, 135, 142 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

ust. 11 

część pierwsza „podkreśla potrzebę dalszego wzmocnienia jednolitego rynku poprzez usunięcie 

pozostałych barier i przeszkód;” 

część druga „sądzi, że solidne ramy konwergencji budżetowej i fiskalnej wzmocniłyby spójność 

gospodarczą i konkurencyjność UE oraz zwiększyły jej zdolność do sprostania 

globalnej konkurencji;” 

 
ust. 13 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i społecznym” 

część druga te słowa 
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ust. 15 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „harmonizacji” 

część druga to słowo 

 
ust. 21 

część pierwsza „przypomina, że neutralność sieci ma nadrzędne znaczenie dla zapewnienia braku 

dyskryminacji między usługami internetowymi oraz pełnego zagwarantowania 

konkurencji” 

część druga „(przy czym „neutralność sieci” oznacza zasadę równego traktowania całego ruchu 

internetowego, bez dyskryminacji, ograniczeń lub zakłóceń, niezależnie od nadawcy, 

odbiorcy, rodzaju, treści, urządzenia, usługi lub aplikacji);” 

 
ust. 28 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje decyzję Komisji w sprawie odzyskania wierzytelności 

od firmy Apple korzystającej z pomocy państwa, co stanowi kamień milowy w 

zakresie przeciwdziałania nielegalnej pomocy państwa w formie korzyści 

podatkowych;” 

część druga „przypomina jednak, że UE potrzebuje bardziej rygorystycznego prawodawstwa w 

dziedzinie interpretacji prawa podatkowego, ustanawiającego też skuteczny system 

oraz mechanizm ściągania wierzytelności na rzecz unijnego budżetu zasobów 

własnych; wzywa Komisję do korygowania wszelkich naruszeń w celu zapewnienia 

uczciwej konkurencji na całym jednolitym rynku;” 

 
ust. 46 

część pierwsza „w celu uzyskania właściwego funkcjonowania unii energetycznej i uniknięcia 

nieprzestrzegania zasad pomocy państwa oraz nieprawidłowego wykorzystania 

funduszy UE, podkreśla konieczność rygorystycznego monitorowania i 

pogłębionego badania wszystkich przypadków pomocy państwa i nieprawidłowości 

w zakresie zamówień publicznych związanych z inwestycjami energetycznymi i 

środowiskowymi,” 

część druga „takich jak kontrowersyjny projekt rozbudowy węgierskiej elektrowni jądrowej w 

Paksie;” 

 
ust. 73 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „odnotowuje z ubolewaniem, że rząd węgierski zakłóca 

konkurencję w sektorze energii ze źródeł odnawialnych, nakładając wysokie podatki 

i uniemożliwiając stosowanie efektywnych energetycznie i odnawialnych 

technologii energetycznych;” 

część druga te słowa 

 
ust. 121 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „dumpingu socjalnego, a ponadto wyraża ubolewanie z 

powodu” 

część druga te słowa 

 

S&D: 

ust. 26 

część pierwsza „wzywa Komisję, by wzięła pod uwagę rosnącą konwergencję na rynkach 

cyfrowych,” 

część druga „zrównując porównywalne usługi, takie jak komunikatory internetowe,” 

część trzecia „z równoważnymi usługami sektora telekomunikacji ogólnej;” 
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ust. 62 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „jak również indywidualnymi karami dla pracowników 

odpowiedzialnych za faktyczne doprowadzenie przedsiębiorstwa do naruszenia 

prawa konkurencji” 

część druga te słowa 

 
ust. 70 

część pierwsza „z zadowoleniem przyjmuje przedstawioną przez Komisję strategię ramową na rzecz 

stabilnej unii energetycznej z perspektywiczną polityką w kwestii zmiany klimatu i 

zgadza się z zawartymi w niej pięcioma współzależnymi wymiarami polityki;” 

część druga „podkreśla, że decyzje dotyczące koszyka energetycznego należą do państw 

członkowskich;” 

 

ALDE: 

ust. 150 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „ds. konkurencji” i „a w szczególności przypadek byłej 

komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes, która nie tylko będzie lobbować na rzecz 

firmy Uber, lecz której dotyczą też informacje ujawnione w związku z Bahamas 

Leaks;” 

część druga „ds. konkurencji” 

część trzecia „a w szczególności przypadek byłej komisarz ds. konkurencji Neelie Kroes, która 

nie tylko będzie lobbować na rzecz firmy Uber, lecz której dotyczą też informacje 

ujawnione w związku z Bahamas Leaks;” 
 

 

10. Propagowanie równości płci w odniesieniu do zdrowia psychicznego i badań 

klinicznych 

Sprawozdanie: Beatriz Becerra Basterrechea (A8-0380/2016) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 17 ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1/gi + 377, 226, 85 

2/gi - 113, 490, 87 

Ust. 44 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 399, 245, 41 

Ust. 59 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 582, 93, 14 

Ust. 64 ust. pierwotny 

tekst 

gi + 649, 6, 35 

Motyw B ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  
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Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Motyw Q ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 -  

Motyw AE ust. pierwotny 

tekst 

go -  

Motyw AR ust. pierwotny 

tekst 

gi + 507, 124, 62 

Motyw AY ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2/ge - 119, 349, 225 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 364, 171, 155 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

Posłowie: motyw AR, ust. 44, 59, 64 

ALDE: ust. 17 
 

Wnioski o głosowanie odrębne 

Posłowie: motywy AE, AR, ust. 44, 59, 64 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

Posłowie: 

motyw AY 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „jedynie” i „tylko” 

część druga te słowa 

 
ust. 17 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „które zgłaszają przypadki wykorzystania” 

część druga te słowa 

 

Sprawozdawca: 

motyw B 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz gwałtownym wzrostem bezrobocia, zwłaszcza 

wśród osób młodych i kobiet” 

część druga te słowa 

 
motyw Q 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „i co roku powoduje ona śmierć 850 000 osób” 

część druga te słowa 
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11. Priorytety na 61. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet 

Sprawozdanie: Constance Le Grip, Maria Arena (A8-0018/2017) 

Przedmiot Popr. 

nr 

Autor Gi itp. Głosowanie Gi/ge – uwagi 

Ust. 1 lit. d) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 1 lit. f) ust. pierwotny 

tekst 

go +  

Ust. 1 po lit. f) 7 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

gp   

1/gi + 375, 276, 35 

2/gi + 364, 278, 36 

Ust. 1 lit. k) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 1 lit ad) ust. pierwotny 

tekst 

gp   

1 +  

2 +  

Ust. 1 po lit. am) 1 EFDD gi - 133, 502, 51 

2 EFDD gi - 154, 495, 41 

3 EFDD gi - 167, 493, 29 

4 EFDD gi - 159, 499, 25 

Po motywie C 8 S&D, 

GUE/NGL, 

Verts/ALE 

gi + 379, 261, 45 

Głosowanie: rezolucja (całość tekstu) gi + 371, 198, 74 

 

Wnioski o głosowanie imienne 

GUE/NGL: poprawki 7, 8 

EFDD: poprawki 1, 2, 3, 4 
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Wnioski o głosowanie odrębne 

PPE: ust. 1 lit f) 
 

Wnioski o głosowanie podzielone 

PPE: 

poprawka 7 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „oraz uruchomienie międzynarodowego funduszu na 

rzecz finansowania dostępu do kontroli urodzeń oraz bezpiecznej i legalnej aborcji” 

część druga te słowa 

 
ust. 1 lit. d) 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słów „w tym dyrektywy określającej minimalne standardy” 

część druga te słowa 

 
ust. 1 lit. k) 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „wszystkich” 

część druga to słowo 

 
ust. 1 lit. ad) 

część pierwsza cały tekst z wyjątkiem słowa „migrantek” 

część druga to słowo 
 

Poprawki 5 i 6 wykreślono. 

 


